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" فاعمية إستراتيجية التفكير التخيمى فى تنمية ميارات التذوق األدبى لدى 
 تالميذ الصف السادس االبتدائى"

 أ.م.د/سحر فؤاد إسماعيل

 أستاذ المناىج وطرق تدريس المغة العربية المساعد

 جامعة حموان -كمية التربية

 

 :ممخص البحث 

ميارات استيدؼ البحث قياس فاعمية إستراتيجية التفكير التخيمي في تنمية      
مف تككنت عينة البحث  ك،  التذكؽ األدبي لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي

فصؿ بمدرسة عباس العقاد االبتدائية، ككاف عددىـ أربعيف تمميذنا كتمميذة ، كتمثمت 
اعتمد البحث المنيج الكصفي في إعداد اإلطار ك العينة في مجمكعة تجريبية كاحدة ؛ 

النظرم كاألدكات البحثية، كالمنيج شبو التجريبي لتعرؼ فاعمية إستراتيجية التفكير 
التخيمي في تنمية ميارات التذكؽ األدبي. كاستخدـ البحث مجمكعة مف األدكات 

ات التذكؽ تمثمت في: قائمة ميار  -مف إعداد الباحثة-البحثية كالمكاد التعميمية 
األدبي المناسبة لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي ، كفي ضكء القائمة صمـ اختبار 
ميارات التذكؽ األدبي، ثـ عكلجت الكحدة الثانية مف كتاب المغة العربية لمصؼ 

الفصؿ الدراسي الثاني؛ بحيث تحقؽ أىداؼ البحث. كمف أىـ  -السادس االبتدائي 
بحث: تحديد ميارات التذكؽ األدبي المناسبة لتالميذ النتائج التي تكصؿ إلييا ال

فركؽ دالة إحصائيان  كما كجد، الصؼ السادس االبتدائي ؛ ك عددىا تسع ميارات
بيف متكسطي درجات التالميذ قبؿ تطبيؽ االختبار كبعده لصالح التطبيؽ البعدم؛ 
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ميارات التذكؽ األمر الذم يشير إلى فاعمية إستراتيجية التفكير التخيمي فى تنمية 
ضركرة التأكيد كقد أكصى البحث ب األدبي لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي.

عمى تنمية ميارات التذكؽ األدبي، كاستخداـ اإلستراتيجية المقترحة في البحث؛ حيث 
أثبت فاعميتيا.كما أثبت البحث كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي درجات 

التذكؽ األدبي بعد تطبيؽ الكحدة ، ككانت الفركؽ لصالح  البنيف كالبنات فى اختبار
 البنات.

  :ميارات التذكؽ األدبي -إستراتيجية التفكير التخيميالكممات المفتاحية-
 .الصؼ السادس االبتدائي
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Abstract: 

The study aimed at investigating the effect of imaginative 
thinking strategy in developing literary appreciation skills in 
Arabic for the 6th Grade Primary School pupils. The 
participants were 40, 6th grade (male and female) primary 
pupils. They are considered as an experiment group. The 
present study followed the descriptive analytical method for 
reviewing the theoretical background of the study. Furthermore, 
the quasi experimental of one experiment group design was 
used in the experimental part of the study. The instrument 
used was literary appreciation skill test prepared by the 
researcher. The second unit of the academic book was 
reformulated using imaginative thinking strategy to be taught 
for the experiment group. 
The important findings of the present study was identifying the 
ninth literary appreciation skills appreciation skills for the 



195 
 

participants, Also, there were statistically significant differences 
between the mean scores of the experiment group pupils on 
the pre and post administration, In addition, there were 
statistically significant differences between the mean scores of 
the male and female the experiment group pupils on the post 
administration of the test in favor of the female pupils. Thus,   
the aim of the study was achieved as imaginative thinking 
strategy was effective in developing literary appreciation skills 
in Arabic for 6th grade primary school pupils. Based on these 
results, it was recommended the importance of developing 
literary appreciation skills and using the suggested strategy. 

Keywords: imaginative thinking strategy, literary appreciation 
skills, the 6th grade primary pupils. 
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جراءاتو  خطة البحث وا 

 المقدمة: -أوالً 

دار فى السنكات األخيرة بيف التربكييف نقاش كاسع حكؿ أىمية التخيؿ بكصفو       
كالمعاني المجردة لتحسيف العممية التعميمية، كخاصة ما يتعمؽ بإنتاج األفكار،  مدخالن 

كاستخداميا، فالتخيؿ ضركرم فى حياة البشر؛ حيث يساعد عمى التصنيؼ 
كالتحرير، كربط إدراكاتو الحالية بخبراتو السابقة؛ مما يساعد عمى التعميـ 

 (Oshurq,2003كالتفكير.)

كيعد التخيؿ أساسنا فى حدكث عممية التفكير، كعممية ميمة مف العمميات التي      
مييا؛ حيث يقـك بتركيب عناصر الخبرات السابقة فى الخبرة الجديدة، مما يزيد يقـك ع

مف فرص ممارسة العمميات الفكرية، كاستخداـ لغة التعبير الكتشاؼ الذات كالتكاصؿ 
مع اآلخريف كفيميـ، ككذلؾ تحقيؽ فيـ أعمؽ لممعارؼ، كتنمية الميارات العقمية، 

 مف الضركرة إدخاؿ التخيؿ فى التدريس. كمعالجة المؤثرات البيئية؛ مما يجعؿ

كيمارس التمميذ التخيؿ فعمينا خالؿ اليـك الدراسي عدة مرات، كىناؾ نكعاف مف      
التخيؿ الممارس؛ األكؿ ىك التخيؿ المشتت، الذم يقكد التمميذ إلى أحالـ اليقظة 

، المشتتة، كالثاني ىك التخيؿ اإلبداعي الذم يقكد التمميذ إلى إبداع مك تكب أك مرسـك
 كىذا النكع ىك المطمكب تنميتو فى الصؼ، الذم يؤدم إلى منتج إبداعي.

كترجع أىمية ممارسة التخيؿ فى التدريس إلى ككف تخزيف الصكر التخيمية      
عممية فعالة كمفيدة فى عممية التعمـ، فتسيـ فى طريقة فيـ التمميذ لمعالقات بيف 

يمية المختمفة، كبناء تنظيمات جديدة ليذه الصكر؛ المعمكمات، كاسترجاع الصكر التخ
ما يمكف التمميذ مف استرجاع ما سبؽ تعممو، كالتكيؼ مع المعارؼ كالمعمكمات التي 
يدرسيا، مع إمكانية تيسير ما سكؼ يتعممو فى المستقبؿ أك يمارسو فعمينا.)عاطؼ 

 (33، 4002سعيد،

مؿ عمى بناء األفكار الفعالة التى ( أف التفكير التخيمى يعDeweyكيرل ديكم )     
تربطنا بالكاقع، كما أنو ال يصرفنا عف الكاقع كالمعرفة؛ حيث يمكننا مف التفاعؿ معو 
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بشكؿ ىادؼ، كيمكننا مف رؤية الحقائؽ التى ال يمكف عرضيا فى ظؿ الظركؼ 
إلى القائمة، كما يعد الطريقة الكحيدة التى مف خالليا تجد األفكار كالمعانى طريقيا 

 (Dewey,2004,152التفاعؿ اإليجابي. )

ك تحقؽ إستراتيجية التعمـ التخيمى دكرنا فاعالن فى تنمية التفكير؛حيث يعطى      
التخيؿ المكضكع الذم يعرفو التالميذ شيئنا مف المعمكمات البنائية التى تتشابو مع 

أف المعمكمات تمؾ التي قد يحصمكا عمييا مف الخبرة الحسية المباشرة. كىذا يعني 
البنائية التي تشتمؿ عمييا الصكرة العقمية المتخيمة تؤثر فى أحكاـ الطالب كأساليب 
تفكيرىـ بنفس المستكل الذم تؤثر فييا الخبرة الحسية المباشرة لذلؾ المكضكع.)عنكد 

 (4009،23األمير، 

قؽ فكائد كتكمف أىمية استخداـ استراتيجية التفكير التخيمى في أف ممارستيا تح     
متعددة؛ منيا: أف الصكرة المتخيمة تشكؿ قاعدة بيانات ميمة لتمثيؿ المعمكمات فى 
عطاء المعاني لأللفاظ كالمفاىيـ كالرمكز المجردة،  ذىف التالميذ بطريقة فعالة، كا 
كتحكيؿ األفكار إلى صكر حسية يسيؿ استرجاعيا كالتعامؿ معيا، فيجعؿ مف المادة 

 مادة سيمة يسيؿ التعامؿ معيا.الصعبة غير المألكفة 

إف تعميـ المغة العربية ييدؼ في المنزلة األكلى إلى االستخداـ الُمغكم السميـ،       
، 2994كتككيف الكفاءة المغكية، كبناء القدرة التعبيرية السميمة )كزارة التربية كالتعميـ، 

كظائفيا لتشمؿ  ( . كال تقتصر كظيفة المغة عمى التعبير، كالتبميغ؛ بؿ تتعدد65
المجاالت النفسية، كاالجتماعية، كالفكرية كالجمالية كالتذكقية؛ )عبد العزيز عبد 

( كبذلؾ تمتد كظيفتيا لتشمؿ ما تؤديو مف دكر في تنمية 22، 2993المجيد، 
دراؾ نكاحي الجماؿ كالتناسؽ في النصكص المغكية ، كتصكير  التذكؽ األدبي كا 

الت كغيرىا، كتنمية الحاسة الجمالية التي تساعد عمى المشاعر كاألحاسيس كاالنفعا
 (93، 2999تذكؽ األدب كاالستمتاع بو. )كحيد السيد حافظ، 

كيعد التذكؽ األدبي مفتاح فيـ النص، كالتدريب عمى ىذا التذكؽ يحتاج إلى       
ألكف مختمفة كطرؽ شتى لتدريس األدب، ككؿ طريقة مف طرائؽ التدريس تيدؼ إلى 

قدرات التالميذ كمكاىبيـ األدبية كالفنية، كميكليـ بغية الكصكؿ إلى جماؿ تنمية 
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الفكرة كالعرض، كاألسمكب باستمرار؛ كليس االقتصار عمى فيـ نص دكف اآلخر. 
فالغاية ىي القدرة عمى التحميؿ كالنقد كالتركيب، كالتي تؤدم إلى الفيـ الشامؿ عف 

  (499، 2999طريؽ التذكؽ.)زكريا إبراىيـ، 

كالتذكؽ األدبي ميارة تساعد في تمكيف المتعمـ مف فيـ العمؿ األدبي ك        
تكجييو نحك الككف كالحياة؛ كىك األمر الذم يؤثر في قدرتو عمى تقييـ األعماؿ 
األدبية كالفنية المتضمنة في العمؿ األدبي؛ كمف ثـ يؤثر في استمتاع المتعمـ 

حيث يمثؿ ىذا الشعكر دافعا قد يؤدم إلى بالجماؿ كشعكره بالسعادة كالتقدير؛ ب
 ( 222، 2992محاكاتو األفكار المتضمنة في العمؿ األدبي.)أحمد الشايب، 

باإلضافة إلى أنيا تساعد المتعمـ عمى االستمتاع بجماؿ النص المقركء،      
كمعايشة تجربة كاتبو، كفيمو، كتحميمو إلى مككناتو، كما تساعده في تمييز معاني 

بو المغكية، كتحديد مدل مناسبة الكممات كالتراكيب المختمفة لمسياؽ المغكم، تراكي
باإلضافة إلى أنيا تنمي لديو ميارات التفكير العميا، كمف ثـ  تستثير عاطفتو نحك 

 ( 93، 4026تجربة النص، كما تدفعو نحك محاكاة ألفاظو كتراكيبو. )ماىر شعباف، 

ما نالو مف اىتماـ في مجاؿ تعميـ المغة العربية كبالرغـ مف أىمية التذكؽ ك         
كتعمميا؛ إال أف طالب المرحمة االبتدائية يعانكف ضعفان في ميارات التذكؽ األدبي، 
كيظير ذلؾ في ضعؼ قدرة الطالب في اإلحساس بجماليات النصكص األدبية، 

راتيا لدل كبياف العالقة بيف الفكر كالكجداف، ككذلؾ في قصكر االىتماـ بتنمية ميا
المتعمميف؛ حيث يتـ التركيز في تدريس النصكص القرائية كاألدبية عمى القراءة 
الجيرية لمنص، كتحديد معاني المفردات الجديدة فيو، كعرض أفكاره، كتحديد المعنى 

 (429، 4022العاـ لو، كبياف بعض مكاطف الجماؿ فيو. )نايؿ عبد الاله، 

كترل بعض الدراسات السابقة أف سبب الضعؼ في التذكؽ األدبي راجع إلى       
( إلى ضركرة مراجعة 2996طرؽ التدريس المستخدمة؛حيث أشار فكزم عبد القادر)

طرؽ التدريس المستخدمة في تدريس األدب كالنصكص، كاستخداـ طرؽ حديثة تنمي 
ىـ، كتدفعيـ إلى االنفتاح عمى القدرة عمى االطالع كالبحث لدل التالميذ، كتثير تفكير 

 الخبرة كالمعرفة.
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كقد أظيرت دراسات أخرل أف الطالب يفتقدكف القدرة عمى إصدار أحكاـ عقمية      
عمى األدب؛ ألنيـ ال يتذكقكنو بالمعنى الحقيقي لمتذكؽ األدبي. كىذا ما أثبتتو دراسة  

دبية ىي الحفظ ( أف غاية المعمميف مف تدريس النصكص األ4024أميمة حسيف )
كاالستظيار، كأكدت سمبية دكر المتعمـ أثناء التدريس.كتكصمت دراسة حمدم عبد 

( إلى ضعؼ التالميذ في ميارات فيـ النص األدبي كمستكياتو، 4022الرحمف )
كأرجع الباحث ىذا الضعؼ إلى افتقار المعمـ إلستراتيجيات حديثة تنمي 

( ضعؼ التالميذ في ميارات التذكؽ 4026الميارات.كقد أثبتت دراسة)ماىر شعباف،
األدبي؛ كمنيا: تحديد معنى الكممة مف السياؽ، كتحديد المعاني المجازية لأللفاظ، 

 كالربط بيف األلفاظ كالجك النفسي، كالتمييز بيف األسمكب العممي كاألدبي.

رل ( أف ىناؾ أسبابنا أخ2999كقد أثبتت دراسة فاطمة المطاكعة كبدرية المال)      
يعزل إلييا ضعؼ التالميذ في التذكؽ األدبي؛ منيا: الكتاب المدرسي، كاإلدارة 
المدرسية، كالبيئة التعميمية التقميدية التي تشجع ثقافة اإلبداع، كاالىتماـ بالتعميـ 

 التقميدم عمى حساب التعميـ اإلبداعي.

التذكؽ  كىك األمر الذم حدا بمخططي مناىج تعميـ المغة العربية تضميف     
األدبي كيدؼ أساسي مف أىداؼ تعميـ األدب كالنصكص في مرحمة التعميـ 
االبتدائي؛ لما يؤديو التذكؽ األدبي مف دكر بارز في تنمية اإلحساس بالجماؿ 

( 20 -35: 4000المتضمف في األعماؿ األدبية المختمفة؛ )كزارة التربية كالتعميـ، 
كث إلى ضركرة البحث عف إستراتيجيات كلذا فقد أكصت عديد مف الدراسات كالبح

 تدريسية، كطرؽ يمكف مف خالليا تنمية ميارات التذكؽ األدبي. 

كال يخفى عمى كؿ مختص مظاىر الضعؼ فى فركع المغة العربية كميا السيما      
الضعؼ البيف فى مادة األدب كالنصكص، كىذا ما أكده كثير مف الباحثيف 

اني مف صعكبات لـ تتحؽ فى ظميا الغاية مف كالمتخصصيف؛ إذ إف تدريسو يع
تدريسو، فالنصكص األدبية ُتدرس لمتالميذ بطريقة ال تترؾ أثرنا فعاالن فى نفكسيـ؛ إذ 
إنيـ يفقدكف الرغبة فى متابعتيا، كىذا الضعؼ لـ يكف كليد المحظة؛ بؿ إنو الـز 

 التالميذ فى دراستيـ منذ المرحمة االبتدائية.
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دريس مادة األدب كالنصكص فى مدارسنا، يمحظ بدقة االتجاه السمبى فالمتتبع لت     
لمتالميذ نحك النص األدبى، فمـ تتحقؽ األىداؼ المنشكدة مف تدريس األدب، فال 
يستطيع التمميذ تمييز ما يقرأه كمعرفة المرامي البعيدة التي ييدؼ إلييا المؤلؼ، كال 

، كما أف النظرة الجمالية قاصرة، يتمكف مف إصدار األحكاـ المكضكعية المثالية
كتذكؽ الجماؿ فيما يقرأه سطحينا. كيزداد الكضع سكءنا في المرحمة االبتدائية كخاصة 
في الصؼ السادس؛ حيث تتضمف نكاتج التعمـ تنمية ميارات التذكؽ األدبي؛ لكف 
يغفميا المعمـ في تدريسو، كيقتصر األمر عمى حفظ بعض التعبيرات الجميمة التى 

 تكرر في االمتحانات.ت

تحتاج إلى طرؽ تدريس لتنميتيا، مما سبؽ يتضح أف تنمية التذكؽ األدبي        
كؿ ذلؾ يؤكد  تناسب المحتكل كتتالءـ مع ميكؿ التالميذ كقدراتيـ كخصائصيـ.

أىمية استخداـ إستراتيجية التفكير التخيمي لتنمية بعض ميارات التذكؽ األدبي لدل 
 تدائي.الصؼ السادس االب

 مشكمة البحث: -ثانًيا 

تحددت مشكمة البحث في: " ضعؼ ميارات التذكؽ األدبى لدل تالميذ الصؼ      
السادس االبتدائى، كافتقار المعمـ الستخداـ أساليب تدريس حديثة تنمييا، كتجذب 

 التالميذ ".

 أسئمة البحث: -ثالًثا

 السادس االبتدائى؟ما ميارات التذكؽ األدبى الالزمة لتالميذ الصؼ  -2
ما فاعمية استراتيجية التفكير التخيمى فى تنمية ميارات التذكؽ األدبى لدل  -4

 تالميذ الصؼ السادس االبتدائى؟

 فروض البحث: -رابًعا

يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف درجات تالميذ المجمكعة التجريبية فى  -2
األدبى لصالح التطبيؽ التطبيقيف القبمى كالبعدل الختبار ميارات التذكؽ 

 البعدل.
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يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف درجات بنيف كبنات المجمكعة التجريبية  -4
 في اختبار ميارات التذكؽ األدبي البعدل لصالح البنات.

 أىداف البحث: -خامًسا

 تنمية ميارات التذكؽ األدبي لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي. -2
التفكير التخيمي في تنمية ميارات التذكؽ قياس فاعمية إستراتيجية  -4

 األدبي لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي.
أىمية البحث: -سادًسا  

 قد يفيد ىذا البحث كالن مف:
مخططي مناىج المغة العربية ، كمطكرييا: حيث يقدـ البحث  •

قائمة ميارات التذكؽ األدبي المناسبة لطالب الصؼ السادس االبتدائي؛ 
 اعد في تطكير مناىج المغة العربية ليـ. مما يس

ا لتدريس  • المعمميف: حيث يقدـ البحث دليالن لممعمميف؛ يشمؿ نمكذجن
النصكص األدبية بإستراتيجية التفكير التخيمي؛ مما يساعد المعمميف في 

 تنمية ميارات التذكؽ األدبي في ضكء اإلستراتيجية. 
التذكؽ األدبي لدل  المتعمميف: حيث ينمي البحث بعض ميارات •

 تالميذ الصؼ السادس االبتدائي.
الباحثيف: حيث يفتح البحث مجاالت لبحكث أخرل حكؿ  •

 اإلستراتيجية، كتدريس فركع المغة العربية األخرل .
 التصميم التجريبي لمبحث: -سابًعا

 استخدـ البحث التصميـ التجريبي ذا المجمكعة الكاحدة.     

 ومواده:أدوات البحث  -ثامًنا

 . استبانة ميارات التذكؽ األدبى -2
 اختبار لقياس ميارات التذكؽ األدبى.)إعداد الباحثة( -4
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دليؿ لممعمـ يحتكم عمى الكحدة المعالجة بإستراتيجية التفكير التخيمي،  -3
جراءات تطبيقيا.  كا 

 حدود البحث:  -تاسًعا

العقاد المجمكعة التجريبية : أحد فصكؿ الصؼ السادس  فى مدرسة عباس  -2
مايك؛ كقد تـ اختيار الصؼ السادس لتضميف نكاتج  26االبتدائية بمدينة 

 التعمـ ميارات التذكؽ األدبي.
الفصؿ  -الكحدة الثانية  فى كتاب المغة العربية لمصؼ السادس االبتدائى -4

، كعنكانيا)مف الحياة(؛ كتـ اختيارىا 4022/ 4029الدراسى الثاني
؛ حيث تتناسب مقاؿ، شعر، قصة(الحتكائيا عمى نصكص متنكعة) 

 مكضكعات الكحدة مع إجراءات تطبيؽ إستراتيجية التفكير التخيمي.

مصطمحات البحث: -عاشًرا  

 األدبى:  التذوق -1

( بأنو: خبرة تأممية جمالية فى إحساس القارئ 225، 2999عرفو حسف شحاتة)     
أك السامع بما أحسو األديب، كىك فى إيجاز سمكؾ لغكل يعبر بو التمميذ عف 
إحساسو بالفكرة التى يكحى إلييا النص األدبى كبالخطة التى رسميا لمتعبيرعف ىذه 

 الفكرة.

أنو: النشاط اإليجابى الذل يقـك بو التمميذ ( ب5، 4004عرفو ماىر شعباف)     
استجابة لنص أدبى معيف بعد تركيزانتباىو عميو، كتفاعمو معو عقمينا، ككجدانينا،كمف 
ثـ يستطيع تقديره، كالحكـ عميو، كيتخذ ىذا النشاط أشكاالن صريحة، كمتنكعة مف 

الة عميو، كىذه السمكؾ اتفؽ النقاد كعمماء النفس عمى اعتبارىا مميزة لمتذكؽ، كد
األشكاؿ مف السمكؾ ىى التى يمكف قياسيا بثبات عظيـ، كتقدير نسبة التذكؽ عمى 

 أساسيا تقديرنا  كمينا، كمكضكعينا.
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كيقصد بالتذكؽ األدبى فى ىذا البحث أنو:" الفيـ الدقيؽ المتكامؿ لعناصر      
النص األدبى،كاستجابة كجدانية تحسف حكـ تالميذ الصؼ السادس االبتدائى عمى 

التي أعدتو  ميارات التذكؽ األدبيالنص بعد فيمو،كيمكف قياسو إجرائينا باختبار 
 الباحثة".

 :إستراتيجية التفكير التخيمي -2

التفكير التخيمي: نمط مف أنماط التفكير يستند إلى عممية استرجاع       
االنطباعات المتككنة في الذىف لألشياء كاألحداث كالمكاقؼ التي تتصؿ بيدؼ ما، 
أك تخيؿ الخطكات كاإلجراءات التي يمكف ليا أف تحقؽ ىذه األىداؼ، كقد يتضمف 

استعادتو مف صكر ذىنية أك معاٍف  ا يتـالقدرة عمى إعادة التركيب بطريقة جديدة لم
 (Eckhoff& Urbach,2008,183أك خبرات أك أحداث سابقة.)

كيمكف تعريفيا إجرائينا في ىذا البحث : بأنيا المكقؼ التدريسي الذم يكجو        
فيو المعمـ تالميذه بخطكات منظمة نحك تكجيو ذىنيـ إلى بناء صكر ذىنية 

لمعمكمات التى يتعممكنيا فى النصكص األدبية لمصؼ كتصكرات عقمية لمحقائؽ كا
 السادس االبتدائي؛ حيث يتكامؿ بيف البصر كالسمع كالشـ كالتذكؽ كالعكاطؼ .

جراءاتو: -حادي عشر  خطوات البحث وا 

 تمثمت إجراءات البحث فيما يمي:

دراسة بعض األدبيات كالبحكث في مجاؿ إستراتيجية التفكير التخيمي،  -2
 التذكؽ األدبي.كميارات 

إعداد قائمة بميارات التذكؽ األدبي المناسبة لتالميذ الصؼ السادس  -4
 االبتدائي .

التحقؽ مف صدؽ القائمة بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف ككضعيا  -3
 (.2في صكرتيا النيائية ممحؽ)

 إعداد اختبار ميارات التذكؽ األدبي في ضكء قائمة الميارات السابقة. -2
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كثبات االختبار، ثـ كضعو في صكرتو النياءية التحقؽ مف صدؽ  -6
 (.4ممحؽ)

مف كتاب المغة العربية لمصؼ السادس  -معالجة الكحدة الثانية )مف الحياة( -5
 بإستراتيجية التفكير التخيمي. -االبتدائي لمفصؿ الدراسي الثاني

إعداد دليؿ المعمـ لبياف كيفية تدريس الكحدة؛ حيث يتضمف الدليؿ: أىداؼ  -9
جراءاتيا، كأىداؼ الكحدة، البحث،  كماىية إستراتيجية التفكير التخيمي، كا 

كالكسائؿ التعميمية، كاألنشطة، كخطكات تدريسيا في ضكء اإلستراتيجية، 
 ككذلؾ أساليب تقكيميا .

اختيار مجمكعة البحث؛ أحد فصكؿ الصؼ السادس مف مدرسة عباس  -2
 التجريبية . العقاد االبتدائية بإدارة المستقبؿ، كتمثؿ المجمكعة

 تطبيؽ االختبار قبمينا عمى المجمكعة التجريبية.  -9
 -المعالجة بإستراتيجية التفكير التخيمي -تدريس الكحدة الثانية -20

 لممجمكعة التجريبية كفقنا لمخطة الزمنية لمكزارة.
 تطبيؽ االختبار بعدينا عمى المجمكعة التجريبية. -22
 لنتائج.جمع البيانات كمعالجتيا إحصائينا ؛ كتفسير ا -24
 عرض التكصيات كالمقترحات. -23

 اإلطار النظرى لمبحث

 المبحث األول: إستراتيجية التفكير التخيمي

 مفيوم إستراتيجية التفكير التخيمي: -أوالً 

كيعرؼ التفكير التخيمي بأنو:" العممية العقمية التى تقـك عمى إنشاء عالقات      
جديدة بيف الخبرات العممية السابقة بحيث تنظميا فى صكر كأشكاؿ ليس لمفرد خبرة 
بيا مف قبؿ، كتعتمد عمى قدرتي التذكر كاالسترجاع كالتصكر العقمى.) حسف 

 (33، 4003زيتكف،
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( بأنيا " إستراتيجية تدريس معرفية 293، 4022لحراحشة،كتعرفيا )ككثر ا     
تعمؿ عمى استثمار كتكجيو الصكر الذىنية عند المتعمـ حكؿ نشاط معيف؛ مما ينتج 

 عنيا بنى معرفية جديدة، يتـ التعبير عنيا بالرسـ أك المناقشة الشفكية".

تغالؿ اإلمكانات أما جالييف فيعرفيا بأنيا: " العممية التي يتـ مف خالليا اس     
اليائمة لمعقؿ اإلنساني فى التخيؿ كالتبصر فى مكضكعات التعمـ المختمفة، كتساعد 
المتعمـ عمى تككيف تصكرات ذىنية، ترتبط بمكضكع التعمـ المستيدؼ، كتيدؼ إلثراء 

 المنياج مف خالؿ المبنات العقمية التي تعتمد عمي تصكرات عقمية مكجية.

( بأنيا:" الجمسة التي تتضمف تحركات 252، 4026عرفيا )عمي كاظـ،     
جراءات بحيث يكجو بيا المعمـ تالميذه لمقياـ بخطكات مرتبة، كبشكؿ تدريجي  كا 

 ليحفز بيا التالميذ أف يفكركا ببناء صكر ذىنية لمحقائؽ كالمعمكمات التي درسكىا".

يخطط ليا مما سبؽ يمكف القكؿ أف إستراتيجية التفكير التخيمي ىي: جمسة      
المعمـ مسبقنا، كتتـ في خطكات متسمسمة، يقـك فيياالتمميذ بالدكر الفاعؿ كالنشط، 
كيككف دكر المعمـ مكجينا كميسرنا،كاليدؼ مف الجمسة مساعدة المتعمـ عمى تككيف 

 تصكرات ذىنية مرتبطة بمكضكع الدرس؛ مما يسيؿ عممية التعمـ، كيحقؽ أىدافو.

 التفكير التخيمي:أىمية إستراتيجية -ثانًيا

يمكف أف تحقؽ إستراتيجية التفكيرالتخيمي ما يمي) ذكقات عبيدات كسييمة أبك      
 (:220، 4009السميد،

 تثير التمميذ لممشاركة الفاعمة كالحقيقية فى المكقؼ التدريسي. .2
 تقدـ خالؿ التعمـ خبرة حية حقيقية تبقى فىا لذاكرة لمدة أطكؿ. .4
ف أجؿ تمثيؿ المعمكمات في الذىف بطريقة تشكؿ قاعدة بيانات ميمة م .3

 فعالة.
 تحكيؿ األفكار المجردة إلى صكر حسية يسيؿ عمى التمميذ التعامؿ معيا. .2
 تحسيف ذاكرة التمميذ ككسيمة السترجاع المعمكمات . .6
 تجعؿ األلفاظ كالمفاىيـ كالرمكز المجردة معاني كأشياء مممكسة كبسيطة. .5
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جديدة، كالربط بيف التعمـ السابؽ كالجديد،  ابتكار أفكارتساعد التمميذ عمى  .9
 كتكليد نتاجات تخيمية جديدة.

 ويمكن استنتاج أىمية التخيل فى العممية التعميمية:

 يساعد التخيؿ عمى البحث كالتفكير كاإلبداع. -
شباع حاجاتيـ. -  يعد مجاالن لمكشؼ عف ميكؿ التالميذ كا 
 ينمي الرغبة في التفكيركالبحث. -
 جميع االتجاىات بيف المتعمميف كبيف المعمـ. يتيح التكاصؿ في -
 مف المرح كالمتعة كالطمأنينة أثناء التعمـ. جكنايشيع  -
تعد إستراتيجية التخيؿ مف استراتيجيات التدريس المرتكزة حكؿ التمميذ،  -

 كالتي تتناسب مع ميكلو كقدراتو كاىتماماتو. 
ف صكر ذىنية يظير القيـ الجمالية لدل التالميذ مف خالؿ ما يركنو م -

 متنكعة األلكاف كمختمؼ األشكاؿ خالؿ الرحمة التخيمية.
يحدث تكامؿ بيف العمـ كالفف ذلؾ مف خالؿ الرسـ أك كتابة التالميذ لما  -

 يدكنكه أك يسمعكنو في رحمتيـ التخيمية.

يعد التخيؿ ركننا أساسينا في التفكير المكجو، كعممية مف العمميات التي يقـك     
يقـك بتركيب عناصر الخبرات السابقة في كؿ جديد، مما يزيد مف  عمييا؛ حيث

فرص ممارسة العمميات الفكرية، كاستخداـ لغة التعبير الكتشاؼ الذات 
كالتكاصؿ مع اآلخريف كفيميـ، ككذلؾ الكصكؿ إلى فيـ أعمؽ لممكاد المعرفية، 

عك إلى إدخاؿ كتنمية الميارات العقمية، كمعالجة المؤثرات البيئية. كىذا كمو يد
 (4، 4029التخيؿ بقكة إلى غرفة الصؼ.)سعد الحارثي، 

كتعتمد إستراتيجية التخيؿ عمى ستة مرتكزات أساسية تتمثؿ في           
االسترخاء، كالتركيز، كالكعى الجسمي كالحسي، ثـ ممارسة التخيؿ، فالتعبير عنو 

مرحمة التأمؿ بتمؾ التخيالت بالمفظ أك بغيره كالكتابة كالرسـ، حتى يصؿ التمميذ إلى 
الداخمية، ككيفية استثمارىا في حياتو العممية، كيمكف تنفيذ مرتكزات التخيؿ مف 

 (65، 4022خالؿ الخطكات اآلتية:) محمد الخكالدة، 
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التييئة: كىى مراجعة الخبرات السابقة ذات العالقة بالخبرة الجديدة المراد  -
 تعمميا.

عمكمات، تتـ بعدىا تييئة التالميذ لمتركيز، ثـ التخيؿ: كىك معالجة عقمية لمم -
 قيادة المعمـ ليـ كفؽ خطكات متسمسمة لمكصكؿ إلى الخبرات الجديدة.

المناقشة: كيتـ فييا مناقشة التالميذ بما تكصمكا لو مف خبرات نتيجة عممية  -
 التخيؿ.

 األنشطة اإلضافية: كىي إجراءات إثرائية تعزز فيـ التالميذ، كقد تككف رسـ -
 أشكاؿ أك كتابة تقارير أك لعب دكر

كتتطمب إستراتيجية التخيؿ كجكد قائد يكجو المتعمـ عبر عممية التفكير؛ حيث        
، كيحتكم عمى كممات أك أصكات تعمؿ عمؿ المحفزات سابقنايقرأ القائد سيناريك أعد 

لتساعد المتعمـ عمى بناء صكر ذىنية لممكاقؼ أك األحداث التي تقرأ 
 (Myrick&Myrick,2002,65عميو.)

كخالؿ إستراتيجية التفكير التخيمي يطمب مف التالميذ االستجابة بمكاقؼ غير      
كاقعية، كأف يأتي بأجكبة متنكعة كأصيمة، فيى كسيمة لتحسيف الذاكرة، كتسيـ في 
تنمية ميارات التفكير البصرم كالتأممي كالتحميمي كالمكاني كالناقد، كرفع مستكل 

 (294، 4026)عمي كاظـ،.لتحصيؿ لدل التالميذا

 دور المعمم فى إستراتيجية التفكير التخيمي:-ثالًثا

  ا كاضحة تقـك عمى التخيؿ.أىدافن يحدد 
  يقيـ قدرة تالميذه عمى التخيؿ عف مكضكع الدرس، كذلؾ عف طريؽ

 مناقشتو ليـ في الصكر الذىنية التي تككنت لدييـ.
  يمتمككف القدرة عمى التخيؿ؛ لكي يستثمركا ىذه يشجع التالميذ الذيف

 الميارات في دركس أخرل.
 .يستثمر الخمفية المعرفية لدل التالميذ،كالتى تدعـ التخيؿ 
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  يستعيف ببعض الكسائؿ التي تدعـ التخيؿ؛ مثؿ: الصكر كالرسـك
 (Fisher, R. w.,2007, 28التخطيطية كالخرائط الذىنية.)

 التفكير التخيمي: إجراءات تطبيق إستراتيجية 

 يقوم المعمم بإعداده ويراعى فيو الشروط اآلتيو: أواًل: إعداد سيناريو التخيل:

 تككف الجمؿ قصيرة كغير مركبة بشكؿ يسمح لمتمميذ ببناء صكر ذىنية. .2
تستخدـ كممات بسيطة كقابمة لمفيـ؛ ألف الكممات الصعبة قد تحدث تشكيشنا   .4

 عمى عممية التخيؿ. 
إذا احتاج األمر؛ مثالن )يصعد..يصعد،  الكممة عدة مرات يستحسف تكرار .3

أعمى..أعمى( ، بيدؼ مساعدة المتعمميف عمى التدرج في تككيف الصكر الذىنية 
 المتحركة.

كجكد كقفات مريحة بيف العبارات ليتمكف التالميذ مف تككيف صكر ذىنية ليذه  .2
 العبارات.

يسبح بخيالو في عكالـ يختارىا كقفة حرة قصيرة يترؾ فييا المجاؿ لمتمميذ أف  .6
 بنفسو ليكمؿ الرحمة التخيمية التي بدأىا معو المعمـ.

مخاطبة مختمؼ الحكاس؛ كذلؾ بصياغة جمؿ تخاطب السمع كالبصر كالشـ  .5
 كالتذكؽ كاإلحساس بالحرارة كالمممس كغيرىا.

، أك تقطع حبؿ بناء االبتعاد عف الصكت العالي أك الكممات التي تسبب إزعاج .9
 صكر الذىنية لدل المتعمميف.ال

 عكدة تدريجية إلى غرفة الصؼ. .2
تجريب السيناريك قبؿ تنفيذه؛ كذلؾ لمكقكؼ عمى العبارات التي لـ تنجح في  .9

، 4009استثارة الصكر الذىنية لدل التالميذ.)سميماف البمكشي، عبد اهلل سعيدم،
434) 

 ثانيًا: البدء بأنشطة تخيمية تحضيرية: 

لمكقؼ تخيمي بسيط ينفذ قبؿ البدء بالنشاط التخيمي عرض مقاطع قصيرة  -2
 الرئيسي.
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 مساعدة التمميذ لمتييؤ ذىنينا لمنشاط التخيمي الرئيسي. -4
تمكيف التالميذ مف التخمص مف المشتتات التي تمتمئ بيا مخيالتيـ،  -3

كالتي أحضركىا معيـ قبؿ دخكؿ الصؼ.) سميماف البمكشي، عبد اهلل 
 (333، 4009سعيدم ، 

 ا: تنفيذ نشاط التخيل:ثالثً 

تييئة التالميذ عف طريؽ تعريفيـ بالنشاط التخيمي، كبياف أىميتو في تنمية  -2
قدرات التفكير لدييـ، كالتنبيو عمييـ باليدكء كالتركيز، كمحاكلة بناء صكر 
ذىنية لما يستمعكف إليو، كعمى المعمـ أال يتسرع في البدء في النشاط 

لتطبيقو في غرفة الصؼ؛ حتى يتحقؽ أىداؼ التخيمي؛ خاصة أكؿ مرة 
 النشاط.

 ، ثـ يغمقكف أعينيـ.نفسنا عميقنايأخذ التالميذ  -4
يقرأ المعمـ بصكت كاضح كسرعة مناسبة، مع الكقكؼ فى مقدمة الصؼ،  -3

ف الصكر الذىنية  كتجنب الحركة الزئدة التي تشتت التالميذ كتمنع تككِّ
 لدييـ.

 إعطاء كؿ خطكة حقيا. -2
الشغب البسيط لمتالميذ أك الضحؾ خاصة أكؿ مرة لتطبيؽ النشاط، تجاىؿ  -6

، 4002كسكؼ ينتيي ذلؾ بمجرد إحساسيـ بجدية المعمـ.) خالد العرجة،
32) 

ا مف األسئمة عددن بعد تنفيذ النشاط التخيمي يطرح المعمـ : رابعًا: األسئمة التابعة
لذىنية التي قامكا عمى التالميذ؛ حيث تككف اإلجابات ىي الحديث عف الصكر ا

 ببنائيا أثناء تنفيذ النشاط، كيتبع اإلجراءات التالية:

 إتاحة الكقت لمتالميذ لمحديث عما تخيمكه. -2
طرح أسئمة عف الصكر التي قامكا ببنائيا؛ كليس مف المعمكمات التى كردت  -4

 في السيناريك. 
 تشجيع التالميذ عمى التخيؿ بقبكؿ كؿ اإلجابات كالتخيالت. -3
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، أك ألكاننا معينة، أك شعكرنا ماسئمة لجميع الحكاس؛ ىؿ عايشكا شمكؿ األ -2
 ركائح معينة.

 الطمب مف التالميذ كتابة الرحمة التخيمية أك رسميا عمى شكؿ قصة. -6

 المبحث الثاني

 التذوق األدبي ومياراتو

 مفيوم التذوق األدبى: -أوالً 

التػػذكؽ األدبػػي نػػكع مػػف السػػمكؾ الػػذم يتكػػكف لػػدل المتمقػػي نتيجػػة فيػػـ المعػػاني 
العميقة في النص األدبي، كاإلحساس بجماؿ أسمكبو، كالقػدرة عمػى إصػدار حكػـ عميػو 
بػػالجكدة أك الػػرداءة، كىػػك انفعػػاؿ يػػدفع الفػػرد إلػػى اإلقبػػاؿ عمػػى االسػػتماع أكالقػػراءة لكػػؿ 

كؾ يعبر بو القػارئ عػف فيمػو لمفكػرة التػي يرمػي ما ىك إبداع كتأثر كتعاطؼ، كىك سم
إلييا النص األدبي، كلمخطة التي رسميا لمتعبير عف ىذه الفكرة، كمدل تػأثره بالصػكر 

 (  449، 4003البيانية التي يحتكييا. )محمد رجب، 

ك يعتمػػػد التػػػذكؽ األدبػػػي عمػػػى فيػػػـ عناصػػػر العمػػػؿ األدبػػػي كاإلحسػػػاس بجمػػػاؿ  
( حػيف عرفػت 22، 2992ريػؼ )ثريػا محجػكب محمػكد، أسمكبو، ك يظير ذلػؾ فػي تع

التػػذكؽ األدبػػي بأنػػو: نػػكع مػػف السػػمكؾ الػػذم يتكػػكف مػػف فيػػـ المعػػاني المتضػػمنة فػػي 
الػػػنص األدبػػػي كاإلحسػػػاس بجمػػػاؿ أسػػػمكبو كالقػػػدرة عمػػػى الحكػػػـ عميػػػو كالتػػػأثر بالصػػػكر 

 البيانية المتضمنة فيو.

كلكػػي يتػػذكؽ المػػتعمـ يحتػػاج إلػػى قػػدر معػػيف مػػف المعمكمػػات كالمعػػارؼ الحقيقيػػة، 
فالتػػػذكؽ ال يمكػػػف أف يأخػػػذ مكانػػػو فػػػي فػػػراغ ؛ لكػػػف ال بػػػد لػػػو مػػػف أف يتػػػذكؽ شػػػيئنا، 
كاالنتبػػاه إلػػى الحقػػائؽ فػػي المغػػة يصػػطدـ بالتػػذكؽ فقػػط، عنػػدما تكػػكف الحقػػائؽ مختػػارة 

يػا غايػات أكثػر منيػا كسػائؿ إلػى غايػات في ضعؼ، أكعندما ُتختار عمى أنيا فػي ذات
 (  234، 2992اختيار الحقائؽ لممساعدة في التذكؽ. )محمد مجاكر، 

يعرؼ بأنو:" النشاط اإليجابى الذل يقـك بو المتمقى استجابة لمتأثر بنكاحى        
الجماؿ الفنى فى نص ما بعد تركيز انتباىو إليو، كتفاعمو معو عقمينا ككجدانينا عمى 
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يستطيع بو تقديره لو، كالحكـ عميو، كيتخذ ىذا النشاط أشكاالن بارزة متنكعة مف نحك 
السمكؾ؛ حيث اتفؽ العمماء كالنقاد عمى اعتبارىما مميزة لمتذكؽ كدالة عميو، كعمى 
أساس ىذه الظكاىر السمككيةيمكف قياس القدرة التذكقية لدل الطالب مف ناحيتى الكـ 

 ( 32، 4002مناع،  كالمكضكع.)رشدل طعيمة، كمحمد

كيعرفو الزيني بأنو: تحديد أفؽ تكقعات النص، كتحديد فجكاتو، كمؿء ىذه      
الفجكات مف خالؿ خبرة القارئ، كاكتشاؼ تمميحات الكاتب في النص، ك اكتشاؼ 
داللة الرمز في النص، كتأكيؿ النص في ضكء رؤية القارئ، كخبراتو السابقة كفي 

 (220، 4020لسيد الزيني، ضكء معطيات النص.)محمد ا

كيرل محمد لطفي أف التذكؽ األدبي ىك: نشاط إيجابي يظير في إحساس      
القارئ أك السامع؛ نتيجة التفاعؿ العقمي كالكجداني مع النص األدبي.)محمد لطفي 

 (435، 4003جاد، 

 أىمية التذوق األدبى: -ثانًيا 

تظير أىمية التذكؽ األدبى مف خالؿ تذكؽ األفراد لمنصكص األدبية التى      
تكتب عمى أعمى مستكل مف ميارات المغة كسكاء كاف شعرنا أك نثرنا، كتككف ىذه 

 النصكص دليالن عمى ثقافة المجتمع كحضارتو.

فيو،  كيعد مقياس الحضارة ىك مدل تذكؽ األفراد لمفف كاالستمتاع بو، كاإلبداع     
فالقدرة عمى التفكير العممي كتذكؽ جماؿ الككف كاالستمتاع بالفنكف مف األمكر 
األساسية في حياة الفرد، كاالستمتاع بالجماؿ يؤدم إلى بناء شخصية سكية 

 (224، 2992متكاممة.)رشدم طعيمة، 

ة باإلضافة إلى ما تمثمو ميارة التذكؽ األدبي مف كسيمة لفيـ المعاني األساسي      
كالضمنية كاألسمكبية كالنفسية كاإليحائية لمنص المقركء، كما تساعد في الكصكؿ إلى 
أغراض النص كما يشير إليو مف أحداث ككقائع، كتفسير كممات النص كتراكيبو، 
كترسيخيا في ذاكرة المتعمـ الستخداميا في المكاقؼ المختمفة؛ عالكة عمى أنيا تبسط 

 (402، 4002منص؛ )محمد المرسي، ليـ استخداـ المعاني الخفية ل
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أىمية ألنو أىـ أىداؼ دراسة النصكص األدبية، فيقـك  ذا األدبيالتذكؽ  كيعد     
لساف المتعمميف، كيدربيـ عمى النقد البناء، كيجعؿ اتجاىاتيـ نحك المغة إيجابية، 
ثراء  كيثير إحساسيـ بجماؿ المغة كأسرار جماليا، كتيذيب مشاعر المتعمـ ، كا 

 شخصيتو.

كالتذكؽ يبدأ بفيـ النص األدبي، كمعرفة أفكاره الرئيسية كالفرعية، كمعرفة ما      
فيو مف خبرات كاتبو كاتجاىاتو كثقافتو، كيتضمف التذكؽ القدرة عمى فيـ المعاني 
كالتراكيب الكامنة كتحديد الصكر الخيالية، كتذكؽ األديب يستثير عاطفة الفارئ 

مى االندماج مع الجك المسيطر عمى النص األدبي فيشعر بنفس كانفعاالتو، فيحممو ع
 مشاعره.

 تكوين التذوق األدبي: -ثالًثا

ىناؾ مجمكعة مف المصادر التي تسيـ في تككيف التذكؽ األدبي لدل متمقي      
 :من أىميا ما يميالقارئ( ؛  -النص)المستمع

يتعامؿ  كجكد إطار مرجعي كتصكر شامؿ لكبريات قضايا الكجكد التي -
معيا اإلنساف، كىي قضايا األلكىية كالككف كاإلنساف كالحياة كما بينيا 

 (.229، 4004مف عالقات كارتباطات. )عمى مدككر، 

العقؿ المتزف الذم يحكـ التناسب كالقصد كالترتيب لمعالقات المشتركة  -
بيف السبب كالنتيجة، كبيف الطريقة كالغاية، كما يعمؿ عمى إيضاح 

ا. )محمد عكيس، الحقائؽ كا القتناع بحجج الناقد استحساننا كرفضن
2996،59.) 

العاطفة كىي تشير إلى الشعكر الحادث في النفس مباشرة عف طريؽ  -
 البصر( نتيجة استقباؿ مادة األدب كمضمكنو.-الحكاس)السمع
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مخالطة رجاؿ األدب المتميزيف، باالستماع أك القراءة لنماذج مف  -
ع عمى اتجاىات النقاد كأذكاقيـ كممارساتيـ األعماؿ الخالدة، كاالطال

 كتطبيقاتيـ.

 جوانب التذوق األدبي: -رابًعا

كىك يشير إلى قدرة القارئ عمى فيـ األفكار الكاردة في  :الجانب العقمي -
دراؾ المعاني التي يكحي بيا، كما في النص مف  النص األدبي، كا 
عمؽ أك سطحية، كما فيو مف تجانس أك تناقض. فالقارئ البد أف 
يتمتع بكفاية عقمية مناسبة؛ نظرنا ألف التذكؽ يتطمب إصدار أحكاـ 

المختمفة؛ حيث إف الكفاية العقمية التي  تقكيمية عمى األعماؿ الفنية
يتطمبيا التذكؽ قد تككف أعمى مف تمؾ التي يتطمبيا اإلبداع الفني 

 (30، 2926نفسو. )مصرم حنكرة، 

كىك يشير إلى السمات الشخصية كالدكافع كالقيـ  :الجانب الوجداني -
كالميكؿ كاالتجاىات الخاصة باإلنساف. كالجانب الكجداني في النص 

بي يقصد بو "تمثؿ القارئ ألحاسيس الكاتب، كقدرتو عمى أف األد
يستشؼ الحالة النفسية التي يعبر عنيا في نصو األدبي". )رشدم 

 (2992،239أحمد طعيمة، 

كيشير إلى مجمكعة مف االستعدادات كالعمميات يمر : الجانب الجمالي -
بيا القارئ؛ مثؿ: االستطالع، كاالستكشاؼ، كاإليقاع الشخصي، أم 
السرعة في األداء، كاالستجابة كالتشكيؿ، كالميؿ لمبسيط أك المعقد، 

 تفضيؿ األلكاف كاألحجاـ، كالمغمؽ أك المفتكح...إلخ.

إف مركر القارئ بيذه العمميات يعني أف يقـك بجيد تشكيمي، كمف ثـ فيك يعيد بناء 
 اتب.العمؿ األدبي مرة أخرل مف خالؿ السير في الدرب نفسو الذم سار فيو الك

  البعد االجتماعي: إف نمط الثقافة كالتربية كالتطبيع تساعد بقدر كبير
في تشكيؿ كجداف اإلنساف كقيمو، كتمده بالنماذج المختارة، كتقدـ لو 
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أصكؿ تفضيالتو، ك يؤدم ذلؾ إلى تككيف شبكة مف المتغيرات 
 (2926،33يصعب االنفكاؾ منيا فيما بعد. )مصرم حنكرة، 

ك حقيقة التذكؽ األدبي تؤكد أف الجكانب السابؽ ذكرىا كؿ متكامؿ، كأنو مف      
الصعب إحكاـ الصمة بيف ىذه األبعاد؛ حيث يقـك القارئ بعممية التذكؽ دكف النظر 
إلى بعد مف األبعاد، فالقارئ لمنص يتذكؽ ما لو مف أفكار تحمميا كممات مكحية 

ديب كحاالتو النفسية، كيستشؼ عاطفتو، جميمة، كيتمثؿ أحاسيس الشاعر أك األ
كفكؽ ذلؾ يتذكؽ أثر كؿ جزئية مف أجزاء العمؿ األدبي مف جماؿ الفكرة، كصدؽ 

 اإلحساس مف ثقافتو كأفكاره كاتجاىاتو.

 عناصر التذوق األدبي:-خامًسا

ذا تكافرت       يتككف النص األدبي مف مجمكعة مف العناصر الفنية كالجمالية، كا 
ىذه العناصر في النص األدبي تدفع التمميذ إلى قراءتو كفيمو كتذكقو .كىذه 

 العناصرىي:

المككف الرئيسي لمجممة، كمقـك أساسي لمنص األدبي، كيختمؼ  األلفاظ: -2
المفظ يستمد معناه مف سياؽ المفظ باختالؼ السياؽ الذم كردت فيو؛ ف

معيف، كاتصالو بكممات أخرل تتفاعؿ معو، كتؤثر فيو كيتأثر بو. كيتككف 
المفظ مف صكت كحرؼ، كيعتبر األديب مبدعنا إذا نجح في ترجمة 
براز العاطفة،  األصكات كالحركؼ لتصكير المعني، كتجسيد الخياؿ، كا 

ثارة الحس الجمالي في نفس المتمقي، كالقدرة ع  مى اإلفياـ كاإلقناع.كا 
فالمعنى ال يقـك بدكف لفظ، فيما متالزماف، فالتقديـ كالتأخير في األلفاظ 

 (99، 2922يغير المعنى.)شكقي ضيؼ، 

كيككف دكر المعمـ ىك تنمية األلفاظ لدل تالميذه بأف يبرز قدرة األديب عمى      
ني، ككجكد إيحاءات بما يؤدم إلى دالالت كاضحة المعا كصياغتيااختياره األلفاظ 

 لفظية تناسب المعنى في النص األدبي.
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األفكار عنصرا أساسينا لمتذكؽ األدبي؛ فيي رسالة األديب  تعد األفكار: -4
لممتمقي، كتمثؿ األداة التي تعبر عف ثقافة األديب، كتعبر األفكار عف 
ذا نقص النص األدبي الفكر فال فائدة منو  إحساس كمشاعر األديب، كا 

حيث ال يقدـ لو جديدنا مف المعمكمات كالحقائؽ. كلمنص األدبي  لممتمقي؛
فكرة رئيسية، كأفكار فرعية مرتبطة بو، كيسعى األديب إلى تقديميا بصكرة 
كاضحة لممتمقي. كىذا ما يفرؽ بيف األديب كالمكسيقي، فالمكسيقي تؤثر فينا 

، فال دكف الحاجة إلى فيميا، أما األديب فمف الضركرم عرض أفكار تفيـ
؛ بؿ يصمنا دائما كالمو بأفكاره كآرائو  يتكمـ بكالـ غير مفيـك

 (22، 2922المختمفة.)شكقي ضيؼ، 

كيككف دكر المعمـ تدريب التالميذ عمى استخراج الفكرة الرئيسية كاألفكار      
الفرعية، كالتميز بينيما؛ مف خالؿ معرفتيـ بمدل ترابطيا كتسمسميا المنطقي، كالتأكد 

 ؽ أفكار النص األدبي مع غرض األديب.مف تطاب

األسمكب ىك الطريؽ الذم يتبعو األديب ليعبر عف األفكار  األسموب: -3
كالمعاني التي تختمج عقمو، كعف المشاعر كاألحاسيس التي تمأل قمبو، 
كيختمؼ األسمكب باختالؼ المكضكع، كالغرض الذم كتب مف أجمو. 

التأثيرية لعناصر المغة كيكظؼ األديب األسمكب لمبحث عف العناصر 
 المنظكمة.

 في النص األدبي، جماالن كالمغة العربية زاخرة باأللفاظ كالجمؿ التي تشع      
يستطيع األديب االختيار منيا ما يشاء، كينسقيا بالطريقة التي تالءـ أغراضو، 
فيؤخر أك يقدـ، كقد يستبدؿ ألفاظنا مكاف أخرل ليعبر عف صدؽ مشاعره التي تؤثر 

كجداف المتمقي. كبذلؾ يككف قد كصؿ لألسمكب األمثؿ مف كجية نظره لمتعبير  في
 ( 262، 4026عف جماؿ النص.)ماىر شعباف،

، تحديد األساليب كنكعياكينبغي عمى المعمـ أف ينمي عند تالميذه القدرة عمى      
 كالحكـ عمى مدل كضكحيا كقكتو، كاالستدالؿ عمى قدرتيا إلثارة المعاني.
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العاطفة المحكر الذم يرتكز عميو النص األدبي، فتحمؿ تجربة  تعد فة:العاط -2
األديب الشعكرية بكؿ انفعاالتو النفسية كأحاسيسو التي دفعتو لإلبداع، كىي 

يعتمد عمييا األديب في إظيار مشاعره، كالتعبير عف  التيالحالة الكجدانية 
مؤكدنا نفس الشعكر  انفعاالتو تعبيرنا صادقنا، بحيث يؤثر في نفس المتمقي،

 (23، 2922كاإلحساس الذم عبر عنو في النص األدبي.)شكقي ضيؼ،

كيستطيع المعمـ تدريب تالميذه عمى استخراج عاطفة األديب، كمعرفة نكعيا،      
 كمدل ارتباطيا باألفكار، كصحتيا كقكتيا كتنكعيا.

البد مف تكافر عنصر الخياؿ في النص األدبي، فيك يشخص  الخيال: -6
المعاني كاألشياء التي تمثميا، فتثتير مشاعر كأحاسيس المتمقي، كيعد 
الخياؿ ضركرينا إلعادة تنظيـ الكاقع ككضعو في شكؿ جديد مبتكر قريب 
مف طبيعة المتمؽ فيسيؿ فيمو كتذكقو، كيظير في لغة األديب التصكيرية، 

التشبيو كاالستعارة كالكناية كالمجاز، فيعبر بمغة تشخيصية  كاستخدامو
لممعاني كاألشياء فتظير حية متحركة تبعث في النص قكة كحيكية نابعة 

 (24، 4003مف مشاعر كأحاسيس األديب.)أحمد الشايب، 

فعف طريؽ الخياؿ يستطيع األديب تصكر المشاعر كاألفكار الجميمة في 
كتصكر النتائج المترتبة عمى ذلؾ.)عمي كفي كاقعو،  نفس المتمقي،

 (299، 4004مدككر،

كعمى المعمـ عند تنمية التذكؽ األدبي لدل تالميذه أف يدربيـ عمى البحث عف جماؿ 
 التصكير كنكعو في النص، كعالقتو بالعاطفة، كمدل قدرتو عمى إبراز المعنى.

 ميارات التذوق األدبي: -سادًسا

يكف عمى معايير كمظاىر لمتذكؽ األدبي، يمكف الحكـ بيا كقد اتفؽ الخبراء كالتربك    
 عمى القدرة عمى تذكؽ نكاحي الجماؿ المختمفة في النصكص األدبية.
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التي يقـك بيا المتعمـ داءات السمككية كتعرؼ ميارات التذكؽ األدبي بأنيا األ      
ـ النص ، كتعني بالدقة في فيكيمكف قياسيا إجرائيناعند تذكقو لمنص األدبي، 

األدبي، كاإلحساس بالتجربة الشعكرية لممبدع بما تتضمنو مف اختيار لمكممات 
بداع الصكر البيانية، كالقدرة عمى الحكـ عمى النص بالجكدة أك  المعبرة في سياقيا، كا 

 (22، 4002الرداءة.)سمكل بصؿ،

فميارات التذكؽ األدبي ىي: جميع األداءات السمككية التي يقـك بيا التمميذ      
بدرجة معينة مف السيكلة كاليسر كالدقة؛ استجابة لمتفاعؿ مع فيـ األلفاظ كالتراكيب 
كداللتيا المختمفة، كأفكار النص األدبي كمعانيو، كرصد نكاحي الجماؿ كقيمة الصكر 

 الجمالية. 

يارات أيضا ما يمي:)فتحي يونس، محمود الناقة، رشدي ومن ىذه الم  
 (345، 1978طعيمة،

 .تحديد الصكر البيانية كالمحسنات البديعية كقيمتيا في النص األدبي 

  التمييز بيف األساليب التي يستخدميا األديب في عممو لمتعبير عف
 أغراضو. 

  كتحديد سر تحديد الكممات كالتراكيب الجميمة المعبرة عف معاني النص
 جماليا.

  تحديد داللة الكممات ذات اإليقاع كالجرس المكسيقي في التعبير عف
 غرض األديب.

 .الحكـ عمى النص األدبي كعناصره مف ألفاظ كتراكيب كصكر 

 .استخالص القيـ االجتماعية التي تشيع في النص األدبي 

  تحديد نكاحي الجماؿ في النص األدبي مف تراكيب لغكية كصكر
 ة. خيالي



555 
 

  اختيار أفضؿ األساليب المستخدمة في العمؿ األدبي أك التركيب أك
 الصكر معالن أسباب التفضيؿ.

 .المكازنة بيف نصيف أك بيتيف أدبييف يشتركاف في غرض كاحد 

 .معرفة الحالة النفسية المسيطرة عمي األديب في النص 

 .استخراج البيت الذم يتضمف الفكرة الرئيسة 

  الكممة كالجك النفسي الذم يثيره النص.إدراؾ التناسب بيف 

 .اتساؽ القافية مع عاطفة الشاعر 

  ،معرفة أسرار عمـ البياف مف خالؿ العالقات النحكية في النص )التقديـ
 المطابقة(   -الذكر، الحذؼ  -التأخير 

مجموعة يشتمل ( في مستويين 1153، 1991وقد صنفيا )حسني عصر،     
 لمتذوق األدبي ؛ ىما:من األداءات العقمية 

: أداءات التحميؿ في معالجة البنية السطحية لمنص؛ كىي:  أكالن

 التحميؿ النحكم لمتراكيب التي تتضمف الكالـ المجازم في النص. -

 تحديد القرائف التي خرج بيا الكالـ مف الحقيقة إلى المجاز. -

 يا:ثانينا: أداءات التركيب في مجاؿ معالجة البنية العميقة لمنص؛ من

 استنتاج أنكاع الصكر البالغية مف التراكيب النحكية التي جاءت عمييا. -

 تفسير الصكر البالغية في النص كفقنا لتركيبيا النحكم . -

 استنتاج األفكار الجرئية في النص كجمعيا في أفكار كمية. -

 كالمكازنة بينيا.-إف كجدت -التمييز بيف المعاني المتشابية كالمتداخمة -
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 شخصية الشاعر كعمؽ عاطفتو مف لغة النص كبالغتو.تحديد جكانب  -

الحكـ عمى مستكل إجادة الشاعر كقدرتو عمى عرض تجربتو الشعكرية في  -
 النص.

    

( أن ميارات التذوق األدبي الالزمة لتالميذ 153، 1998ويرى رشدي طعيمة) 
 الصف األول المتوسط تتمثل فيما يمي:

 خصائص، كما يؤمف بو مف قيـ.استنتاج ما يتصؼ بو األديب مف  -
 الحس باإليقاع المكسيقي لكزف األبيات، كما فيو مف نشاز. -
 إدراؾ مدل عمؽ األفكار. -
 فيـ المعاني التي يكحي بيا األديب في النص. -
 إدراؾ اتجاه األديب نحك الشخصيات كالقضايا المختمفة. -
 إدراؾ أثر القافية في األبيات. -
داث كالمناظر التي يصفيا األديب تخيؿ بعض الصكر لمشخصيات كاألح -

 كالتعبير عنيا.
 إدراؾ مدل التناسب بيف الكممة كالجك النفسي الذم يثيره العمؿ األدبي. -
تقسيـ النص إلى كحدات كتحديد مكضكع كؿ منيا في صكرة عنكاف مناسب  -

 ليا.
 إبراز ما في العمؿ األدبي مف إسياب ممؿ أك إيجاز مخؿ. -
ا أك ىجاءن أك إدراؾ النغمة التي تشيع ف - ي النص سخرية أك احترامنا أك مدحن

 غير ذلؾ.

 (  كما يمي:123، 2009و صنفيا )ماىر شعبان،   

 أواًل: األلفاظ والتراكيب.

 .تحديد داللة بعض األلفاظ 
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 .تمييز األلفاظ الغريبة فى النص 
 .استنتاج تأثير الكممة في النص 
  عمى مستكل المفظ.إدراؾ العالقة بيف الكممات في الجممة األدبية 
 .إدراؾ العالقة بيف التراكيب المتشابية في النص األدبي 

 ثانًيا: األفكار والمعاني.

 .تحديد غرض األديب مف النص 
 .استنتاج الفكرة الرئيسية مف النص األدبي 
 .استنتاج األفكار الجزئية مف النص 
 .استنتاج القيـ التي يتضمنيا النص 
 . اقتراح عنكاف مناسب لمنص 
 راؾ ترتيب بعض أفكار النص.إد 
 .إدراؾ مناسبة بعض األلفاظ لمعانييا في النص 

 ثالثًا:العاطفة

 .تحديد الحالة النفسية لألديب مف جك النص 
 .استنتاج نكع العاطفة السائدة مف حيث الصدؽ أك عدمو 
 .تحديد مدل انسجاـ العاطفة مع ألفاظ النص كتراكيبو 

 رابًعا: الخيال.

  تركيب معيف في النص.إدراؾ سر جماؿ 
 .تحديد الصكرة األدبية ككنيا محسة أك معنكية 
 . تحديد تكع الصكرة الفنية التي يرسميا النص 

 خامًسا: الموسيقى.

 .تمييز الفرؽ بيف بعض األبيات مف جية المكسيقى 
  .إدراؾ عالقة المكسيقى بالمعنى عمى مستكل الجممة األدبية 
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 األدبي:مشكالت تنمية التذوق -ادسً سا

ىناؾ كثير مف األسباب تقؼ عائقنا في سبيؿ تنمية التذكؽ األدبي فى المغة      
العربية بالمرحمة االبتدائية، كيمكف تمخيص ىذه األسباب فيما يمي:)فاطمة المطاكعة، 

2999 ،249) 

 أسباب متعمقة بطرق التدريس:

يؿ ك تخمك مف التحماستخداـ طرؽ تدريس تركز عمى الحفظ كالتمقيف، -
 كالمكازنة كبياف جماؿ التعبيرات.

 ضعؼ االىتماـ بتدريب التالميذ عمى القراءة السميمة الممثمة لممعنى. -
 المناسبة لتنمية التذكؽ األدبي. الكسائؿ المعينةقمة استخداـ  -
 التركيز في تعميـ النصكص عمى الحفظ كاالستظيار. -
 ضعؼ االىتماـ بإدراؾ الترابط بيف أجزاء النص األدبي. -
 إىماؿ استخداـ طريقة التدريس المناسبة لتنمية التذكؽ األدبي. -

 : بالكتاب المدرسيأسباب تتعمق 

 عرض النصكص األدبية بصكرة غير مشكقة. -
 قمة تنكع المحتكل الذم ينمي الحس الفني كالتذكؽ الجمالي. -
 عرض المعمكمات في صكرة سرد تاريخي يدعك لمتمقيف ال االكتشاؼ. -
 أسئمة تتناكؿ النكاحي الجمالية كالتذكقية.خمك التدريبات مف  -
قمة اشتماؿ الكتاب المدرسي عمى نصكص أدبية تناسب مستكل تالميذ  -

 المرحمة االبتدائية.

مما سبؽ يتضح أف معكقات تنمية التذكؽ األدبي لدل تالميذ المرحمة      
، االبتدائية يرجع إلى عديد مف األسباب منيا ما يتصؿ بالمعمـ كضعؼ إعداه 

كمنيا ما يتصؿ بطريقة تدريس النصكص األدبية، فيي ال تناسب التالميذ 
كتفتقر إلى التشكيؽ كالمتعة، كمنيا ما يتصؿ بمحتكل الكتاب المدرسي كطريقة 

  عرضو.
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 إجراءات الدراسة الميدانية

جراءات بناء األدكات، كتحديد التصميـ  ا لمنيج البحث، كا  يتناكؿ ىذا المحكر عرضن
كمنيج البحث كعينتو، كالكسائؿ اإلحصائية التي تـ استخداميا لمتكصؿ التجريبي، 
 إلى النتائج.

 إعداد أدوات البحث ومواده: -أوالً 

 تم إعداد األدوات كما يمي:

 استبانة ميارات التذكؽ األدبي المناسبة لتالميذ الصؼ السادس. -2

 اختبار ميارات التذكؽ األدبي.  -4

المعالجة بإستراتيجية التفكير التخيمي، دليؿ لممعمـ يحتكم عمى الكحدة  -3
جراءات تطبيقيا.  كا 

 وفيما يمي عرض تفصيمي لما تم في إعداد ىذه األدوات والمواد:

 إعداد قائمة ميارات التذوق األدبي المناسبة لتالميذ الصف -1
 :السادس

 تم تحديد ميارات التذوق األدبي تبعًا لمخطوات التالية:     

مراجع العممية كالدراسات السابقة التي تناكلت االطالع عمى الكتب كال -أ 
ميارات التذكؽ األدبي، كتـ عرض بعضيا في اإلطار النظرم لمبحث؛ 

(، محمد لطفي 2992(، رشدم طعيمة)2992مثؿ: حسني عصر)
(، 2990(، )حسف شحاتو، 4009(، كماىر شعباف)4003جاد)

ات (، ميار 222، 4005)رشدم طعيمو، محمد عالء الديف الشعيبي، 
 .التذكؽ في دراساتيـ كبحكثيـ ككتاباتيـ

  مراجعة نكاتج تعمـ المغة العربية لمصؼ السادس االبتدائي. -ب 
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التكصؿ إلى القائمة كصكغ الميارات في صكرة عبارات كصفية   -ج 
 كاضحة كمختصرة.

 واشتممت القائمة المبدئية عمى الميارات التالية: 

 تحديد داللة بعض األلفاظ. -2

 مف النص. تحديد غرض األديب -4

 استنتاج الفكرة الرئيسية مف النص. -3

 استنتاج األفكار الفرعية مف النص األدبي.  -2

 استنتاج القيـ التي يتضمنيا النص. -6

 إدراؾ ترتيب بعض أفكار التص. -5

 اقتراح عنكاف مناسب لمنص . -9

 إدراؾ مناسبة بعض األلفاظ لمعانييا في النص. -2

 تحديد الحالة النفسية لألديب مف جك النص. -9

 تنتاج نكع العاطفة السائدة .اس -20

 تحديد مدل انسجاـ العاطفة مع ألفاظ النص كتراكيبو. -22

 إدراؾ سر جماؿ تركيب معيف في النص. -24

تخيؿ بعض الصكر لمشخصيات كاألحداث كالمناظر التي  -23
 يصفيا األديب كالتعبير عنيا.

كضع القائمة في صكرتيا المبدئية في استبانة، كعرضيا عمى   -د 
ميف المتخصصيف في مجاؿ طرؽ تدريس المغة مجمكعة مف المحك
 العربية؛ كذلؾ بيدؼ:
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 .التأكد مف مناسبة كؿ ميارة لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي 

 . التأكد مف صحة صياغة الميارات 

  حذؼ الميارات التي ال تتناسب مع تالميذ الصؼ السادس
 االبتدائي.

  إضافة الميارات التي تناسب تالميذ الصؼ السادس
 االبتدائي.

رأل السادة المحكمكف حذؼ ثالث ميارات لعدـ مناسبتيـ لمستكل تالميذ  -ق
الصؼ السادس االبتدائي؛ كىـ: الميارة الثانية: تحديد غرض األديب مف النص, 
كالميارة الخامسة: استنتاج القيـ التي يتضمنيا النص، كالميارة التاسعة:  تحديد 

ص. كما اتفؽ السادة المحكمكف عمى أف تبدأ الحالة النفسية لألديب مف جك الن
 العبارة بفعؿ مضارع.  كقد كافؽ رأم الباحثة آراء السادة المحكميف في ذلؾ. 

قامت  الباحثة بإجراء التعديالت التي طمبيا السادة المحكمكف، كتـ االعتماد  -ك
% فأكثر مف آراء السادة 20عمى بقية الميارات؛ ألنيا حظيت بكزف نسبي 

( ميارات مف 20كميف؛ كمف ثـ أصبحت القائمة في صكرتيا النيائية تضـ )المح
 ( 2ميارات التذكؽ األدبي. )ممحؽ 

 إعداد اختبار ميارات التذوق األدبي:-2

استيدؼ االختبار قياس ميارات التذكؽ األدبي المناسبة  اليدف من االختبار:
 صدقيا كثباتيا.لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي، التي تـ التأكد مف 

؛ كؿ ميارة مف 40يتضمف اختبار التذكؽ األدبي) وصف االختبار: ( سؤاالن
 الميارات العشرة يقاس بسؤاليف، كخصص لكؿ سؤاؿ درجة.

تضمف االختبار نماذج شعرية كنثرية كقصة ، كقد أعد االختبار  بناء االختبار:
 :متحررا مف محتكل الكتاب المدرسي ؛ كذلؾ لألسباب التالية 
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ارتباط االختبار بمحتكل الكتاب المدرسي سكؼ يجعؿ التذكر عامال حاسما  -
في إجابات التالميذ عف األسئمة؛ بمعنى أف تككف اإلجابات تذكرا لما فعمو أثناء 
دراسة النصكص بالكتاب المدرسي؛ كذلؾ أشبو بالتحصيؿ منو لألداء ، كاليدؼ 

 مف االختبار قياس الميارة.

صادقا في قياسو أثر التدريس بإستراتيجية التفكير التخيمي جعؿ االختبار  -
 عمى تنمية ميارات التذكؽ األدبي المقدمة خالؿ الكحدة الثانية .

( رقـ السؤاؿ كنكع الميارة التي يقيسيا كؿ سؤاؿ مف أسئمة 2كيكضح جدكؿ)
 االختبار، كالكزف النسبي لألسئمة التي تقيس كؿ ميارة: 

 ( الميارات التي يقيسيا اختبار التذوق األدبي .  1)    جدول                

عدد  ميارات التذكؽ األدبي ـ
 األسئمة

الكزف النسبي  أرقاـ األسئمة
 لألسئمة

 %20 22 -2 4 يحدد داللة بعض األلفاظ. 2
يستنتج الفكرة الرئيسية مف النص  4

 األدبي.
4 4-24 20% 

يستنتج األفكار الفرعية مف النص  3
 األدبي.

4 5-25 20% 

 %20 23 -3 4 يقترح عنكاننا مناسبنا لمنص . 2
يدرؾ مناسبة بعض األلفاظ  6

 لمعانييا في النص.
4 2-22 20% 

 %20 26-6 4 يستنتج نكع العاطفة السائدة . 5
يحدد مدل انسجاـ العاطفة مع  9

 ألفاظ النص كتراكيبو.
4 9-29 20% 

يدرؾ سر جماؿ تركيب معيف في  2
 النص.

4 2-22 20% 

 %20 29-9 4 يستخرج الصكرة الجميمة. 9
يتخيؿ بعض الصكر لمشخصيات  20

كاألحداث كالمناظر التي يصفيا 
 األديب كالتعبير عنيا.

4 20-40 20% 
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تيػػػدؼ تعميمػػػات االختبػػػار إلػػػى شػػػرح  االختبػػػار فػػػي   :صيييياتة تعميميييات االختبيييار
أبسػط صػكرة ممكنػػة؛ كمػف ثػـ تصػػاغ تعميمػات االختبػار صػػياغة لفظيػة مػكجزة كسػػيمة 
ككاضػػحة، كقػػد كجيػػت لمتالميػػذ التعميمػػات التاليػػة عنػػد اإلجابػػة عػػف أسػػئمة االختبػػار؛ 

سػئمة التػي كتتضمف ضركرة أف يراعي التمميػذ: قػراءة الػنص جيػدان قبػؿ اإلجابػة عػف األ
 تميو، كاإلجابة عف األسئمة في المكاف المخصص لو، كعدـ ترؾ سؤاؿ دكف إجابة.

تـ تصحيح اختبار التذكؽ األدبي ؛ حيث يعطى كؿ سؤاؿ : تصحيح االختبار
 ( درجة.40درجة كبذلؾ يككف المجمكع الكمي لدرجات االختبار ) 

تـ التحقؽ مف ثبات االختبار كصدقو؛   :االخصائص السيكومترية لالختبار
ليصبح أداة عممية يمكف االعتماد عمييا في قياس فاعمية إستراتيجية التفكير 
التخيمي في تنمية ميارات التذكؽ األدبي لدم تالميذ الصؼ السادس االبتدائي، 
كفيما يمي عرض لما تـ القياـ بو مف إجراءات لمتحقؽ مف الخصائص 

 ار .السيككمترية لالختب

 : الصيدقأ ي  

تـ حساب صدؽ االختبار باستخداـ طريقة صدؽ المحكميف؛ كذلؾ لمتحقؽ  
مف الصدؽ الظاىرم لو؛ حيث تـ عرض االختبارػ في شكؿ أسئمة كأماـ كؿ 
سؤاؿ ميارة مف ميارات التذكؽ األدبي التي يقيسيا ػ عمي مجمكعة مف 

كطمب منيـ إبداء  المحكميف المتخصصيف في طرؽ تدريس المغة العربية ،
 الرأم في أسئمة االختبار كعباراتو مف حيث :

 . عالقة كؿ سؤاؿ بالميارة التي يقيسيا 

 . كضكح العبارات، كسالمة الصياغة 

 . إضافة عبارات أك تعديميا أك حذؼ غير المناسب منيا 
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كبعد ذلؾ تـ تفريغ نتائج آراء المحكميف ، كأبقيت عمي العبارات التي ال تقؿ  
% مف حيث انتمائيا لمميارات 20نسبة اتفاؽ المحكميف عمي صالحيتيا عف 

التي تقيسيا ، كتـ استبعاد العبارات التي تحصؿ عمي نسبة اتفاؽ تقؿ عف ذلؾ، 
ر بيف االختيار مف متعدد كمما اتفؽ عميو المحكمكف أف تتنكع  أسئمة االختبا

كاألسئمة المقالية؛ ليقاس قدرة التمميذ عمى التعبير؛ حيث طمب مف الباحثة 
صياغة أسئمة مقالية لمميارات التالية:الميارة الثالثة: يستنتج األفكار الفرعية مف 
النص األدبي، كالميارة التاسعة: يستخرج الصكرة الجميمة، كالميارة 

صكر لمشخصيات كاألحداث كالمناظر التي يصفيا العاشرة:يتخيؿ بعض ال
 األديب كالتعبير عنيا.

كبناءن عمي نتائج التحكيـ تـ تعديؿ بعض العبارات؛ إما تعديالن لغكينا، أك  
ا، أك حذؼ بعضيا، كتـ اإلبقاء  إضافة بعض الكممات التي تزيد العبارة كضكحن

 (. 4يائية )ممحؽ عمي عبارات أخرم ، كبذلؾ أصبح االختبار في صكرتو الن

 ب ي   الثيبيات: 

تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ طريقة"إعادة تطبيؽ االختبار" بعد      
( تمميذنا كتمميذة 35أسبكعيف مف تطبيقو عمى مجمكعة استطالعية، كعددىا )

 (0.50مف تالميذ مدرسة محمد فريد االبتدائية بإدارة المستقبؿ،، فكاف مقداره )

بحساب متكسط مجمكع أزمنة تالميذ المجمكعة االستطالعية،  :بارزمن االخت -ج
(، تبيف أف الزمف المناسب إلجابة 35كقسمة المجمكع عمى عدد التالميذ)

 ( دقيقة.26التالميذ عف االختبار ىك)

 :إعداد دليل المعمم -3

 تـ إعداد دليؿ المعمـ كالتالي:     
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تـ اختيار الكحدة الثانية، كعنكانيا ) مف الحياة( مف كتاب المغة العربية ،  -
الفصؿ الدراسي الثاني لمصؼ السادس االبتدائي؛ حيث تشتمؿ الكحدة 
نصكص متنكعة : نص شعرم، كقصة، كنثر. كىذا يتناسب مع تنمية 

عدد ( ، ككاف 2ميارات التذكؽ األدبي العشرة، التي تـ إعدادىا )ممحؽ 
طبقًا لمجدول  كسيا ستة دركس كفقنا لمخطة الزمنية لممقرر، كتـ التطبيؽ در 

 التالي:

(2جدول)  

 دروس الوحدة الثانية المعالجة بإستراتيجية التفكير التخيمي

 نوعو الدرس م
عدد 

 الحصص

 4 نثر في منتصؼ الطريؽ 2

 4 قكاعد إعراب الفعؿ المضارع 4

 4 قصة الصديقاف ككعكة السكر 3

عرابيا 2  4 قكاعد األفعاؿ الخمسة كا 

 4 شعر أياـ الطفكلة 6

 4 نحك النكرة كالمعرفة 5

 

مراجعة األدبيات كالدراسات السابقة التي تناكلت إستراتيجية التفكير  -
 التخيمي، كقد تـ عرضيا في اإلطار النظرم لمبحث.
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كما إعداد خطط تدريس دركس ىذه الكحدة كفؽ إستراتيجية التفكير التخيمي  -
 عرضت في اإلطار النظرم، كتضمنت: التييئة، كالتخيؿ، كالمناقشة.

عرضت الخطط عمى مجمكعة مف المحكميف تخصص مناىج كطرؽ  -
تدريس المغة العربية، كمكجيي المغة العربية، كالمعمميف؛ إلبداء الرأم 
حكليا، كمدل مالءمتيا كاتساقيا مع خطكات عممية التخيؿ، كاقتراح 

 لمالحظات.التعديالت أك ا
أجريت التعديالت في ضكء آراء المحكميف، كاقتصرت عمى إضافة أسئمة   -

في مرحمة المناقشة؛ لتحقيؽ أىداؼ اإلستراتيجية، ثـ كضعت الكحدة 
 (.3المعالجة في صكرتيا النيائية )ممحؽ 

إعداد دليؿ المعمـ لالستعانة بو في تدريس الكحدة المعالجة بإستراتيجية  -
كتضمف الدليؿ: مقدمة لشرح أىداؼ البحث، كتكضيح  التفكير التخيمي؛

جراءات تدريسيا كفقنا  ماىية متغيراتو، ثـ عرض أىداؼ الكحدة ، كا 
 لإلستراتيجية، كالكسائؿ التعميمية ، كاألنشطة، كأساليب التقكيـ.

 ثالثا: اختيار عينة البحث:

ارة المستقبؿ؛ تـ اختيار عينة البحث مف مدرسة عباس العقاد االبتدائية بإد     
حيث تعاممت الباحثة مع معممي المدرسة، كيمكف إقناعيـ بالتطبيؽ، كبالتالي 

 26ىي عينة مقصكدة، كقد تـ اختيار المعممة قبؿ الفصؿ ، ككاف عددىـ)
%، كتمثمت 40تمميذة( بعد استبعاد مف زادت نسبة غيابو عف  46 -تمميذنا

 العينة في مجمكعة تجريبية كاحدة.
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 بيق االختبار قبميًا:تط -رابعًا

قامت معممة الفصؿ بتطبيؽ االختبار قبؿ تدريس الكحدة المعالجة  
بإستراتيجية التفكير التخيمي؛ لمكقكؼ عمى مستكل المجمكعة التجريبية في 

 ميارات التذكؽ األدبي، خالؿ حصتيف .

 تدريس الوحدة المعالجة لعينة البحث: -خامسًا

لشرح أىداؼ البحث،  لفصؿ مقابمة مطكلةقامت  الباحثة بمقابمة معممة ا -
 ككيقية االستعانة بدليؿ المعمـ في التطبيؽ. 

 قامت المعممة بتدريس الكحدة بإشراؼ الباحثة.  -
 4029/ 4022تـ التطبيؽ في أكؿ مارس لمعاـ الدراسي  -

 تطبيق االختبار بعديًا: -سادسًا

جماعية، كقد تـ تطبيؽ االختبار بعد تدريس الكحدة المعالجة بصكرة     
.  استغرؽ التطبيؽ حصتيف في يـك

 عرض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا

 اختبار صحة فروض البحث: -أوالً 

الختبار صحة الفرض األكؿ، كالذم ينص عمى: " يكجد فرؽ  الفرض األول:     
ذك داللة إحصائية بيف درجات تالميذ المجمكعة التجريبية فى التطبيقيف القبمى 

 الختبارميارات التذكؽ األدبى لصالح التطبيؽ البعدل." .كالبعدل 

تـ حساب قيـ المتكسطات كاالنحرافات المعيارية لدرجات تالميذ المجمكعة      
التجريبية في اختبار التذكؽ األدبي القبمي كالبعدل، ككذلؾ قيـ "ت" لداللة 
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( يكضح 3الفركؽ بيف تمؾ المتكسطات كمستكل الداللة في كؿ منيا. كالجدكؿ)
 نتائج ىذا التحميؿ.                                        

 (3جدول )

 داللة واتجاه الفروق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية

 قبل التطبيق وبعده في اختبار التذوق األدبي .

المتغي
 رات

 قبل التطبيق
 40ن = 

 بعد التطبيق
قيمة  40ن =

 "ت"

مستو 
ي 

الدالل
 ع م ع م ة

التذو
ق 

 األدبي

29.
66 

10.
24 

78.
71 

9.
92 

61.5
03 

0.0
01 

 

( 3يتضح من الجدول: ) 

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات التالميذ قبل التطبيق      
وبعده في اختبار التذوق األدبي، وكانت الفروق لصالح التطبيق البعدي، وفى 

 ضوء تمك النتيجة يتم قبول الفرض.

الختبار صحة الفرض الثاني، كالذم ينص عمى: "يكجد  :الفرض الثاني     
فرؽ ذك داللة إحصائية بيف درجات بنيف كبنات المجمكعة التجريبية في اختبار 

 ميارات التذكؽ األدبي البعدل لصالح البنات".
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تـ استخدـ اختبار "ت" لممجمكعات المستقمة لمكشؼ عف داللة كاتجاه      
ف متكسطي درجات البنيف كالبنات في اختبار التذكؽ األدبي بعد الفركؽ بي

تطبيؽ الكحدة المعالجة بإستراتيجية التفكير التخيمي ؛ كيتضح ذلؾ مف 
 (:2الجدكؿ )

 

(4جدول )  

 داللة واتجاه الفروق بين متوسطي درجات البنين والبنات
 في اختبار التذوق األدبي البعدي

 المتغيرات

 البنين

 15ن = 

 البنات

 مستوي الداللة قيمة "ت" 25ن =

 ع م ع م

 0.06 4.262 2.92 24.22 20.52 92.54 التذوق األدبي

  
( 4يتضح من الجدول: ) 

كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي درجات البنيف كالبنات فى  
اختبار التذكؽ األدبي بعد تطبيؽ الكحدة، ككانت الفركؽ لصالح البنات، 

إلى طبيعة كفى ضكء تمؾ النتيجة يتـ قبكؿ الفرض. كقد ترجع ىذه النتيجة 
ز التذكؽ األدبي؛ الذم يقـك في أساسو عمى المشاعر كاألحاسيس التي تمي

 طبيعة البنات.
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(؛ 2990كىذه النتيجة تختمؼ مع ما أثبتتو نتائج دراسة)حسف شحاتة،      
فقد تكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف البنات 
كالبنيف في نمك ميارات التذكؽ األدبي الخاصة بالتعبير عف فكرة األديب، 

دراؾ الترابط بيف أجزاء ا لنص، ككذلؾ كتمثؿ الحركة النفسية في النص، كا 
 عمى مستكل ميارات التذكؽ األدبي مجتمعة.

 مناقشة النتائج وتفسيرىا

كتعزل ىذه النتيجة إلى فاعمية إستراتيجية التفكير التخيمي في تنمية      
ميارات التذكؽ األدبي لتالميذ الصؼ السادس؛ حيث طبقت خطكات 

يارات التذكؽ اإلستراتيجية عمى دركس الكحدة، فكاف ليا األثر في تنمية م
األدبي، فقد أثبت أف اإلستراتيجية ليا أثر فعاؿ في تنمية التحصيؿ لدل التالميذ 
كزيادة قدراتيـ التعميمي. كىذا ما أكدتو دراسة كؿ مف 

(Reiner&Gilbert,2002(،)Lealy&Sweller,2004 سميماف(،)
(،)حمداف عمي 4002(،)خالد حسف العرجة،4002البمكشي،
 (.4026بد البارم،(،)ماىر ع4009نصر،

 كيمكف أف ترجع الفاعمية إلى األسباب اآلتية:     

مركر التالميذ بطريقة حديثة لـ يعتادكىا مف قبؿ، كما أنيا تتفؽ  -
 كاىتماماتيـ كاتجاىاتيـ في استخداـ الصكر الذىنية التخيمية.

التدريس بإستراتيجية التفكير التخيمي حفز التالميذ عمى المشاركة اإليجابية  -
في األنشطة المقترحة مف خالؿ الصكر الذىنية كتمخيصيا كمناقشتيا مع 

 المعمـ كالزمالء لمكصكؿ لمصكر الجمالية في النصكص األدبية .
احتكاء اإلستراتيجية في خطكاتيا عمى التييئة كاالسترخاء، الذم يساعد  -

عمى التخمص مف التكتر كالقمؽ المذيف  -في المكقؼ التعميمي -التالميذ 
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بباف صعكبة أثناء التعمـ كالتفكير؛ مما يحقؽ الراحة النفسية كاالطمئناف؛ يس
 مما زاد مف قكة تحصيميـ لممعرفة.

تكرار التدريب عمى الميارات أكثر مف مرة، كالتركيز عمى نفس الميارات  -
 خالؿ تدريس الكحدة كميا.

عممة ارتكف التدريس باستخداـ اإلستراتيجية عمى المناقشة الفاعمة بيف الم -
كالتالميذ؛ مما أدل إلى زيادة الثقة ك التفاعؿ بيف االمعممة كالتالميذ، كما 

 أدل لرفع معدالت األداء كمراعاة الفركؽ الفردية بيف التالميذ.
االستعانة بالكسائؿ التعميمية التي ساعدت عمى تشكيؽ التالميذ كجذب  -

 انتباىيـ لممقدـ ليـ مف الميارات.
تمكف التالميذ مف ميارات التذكؽ األدبي؛ أتاح فرص التقكيـ المستمر لمدل  -

لتقديـ تغذية راجعة  فأثر بشكؿ أكبر في تنمية الميارات لدل التالميذ. 
كاالعتماد عمى أسمكبي التقكيـ البنائي كالختامي معان عقب كؿ نص أدبي؛ 

 مما أدل إلى زيادة تقدـ الطالب في ميارات التذكؽ األدبي.
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 والمقترحات:التوصيات 

 التوصيات: -أوالً 

 يوصى البحث في ضوء ما أسفر من نتائج بما يمي:    

تطبيؽ إستراتيجية التفكير التخيمي في تنمية ميارات المغة العربية؛ حيث  -2
تسيـ في دمج الصكر الذىنية كالتخيؿ بالتعميـ كتحفز التالميذ عمى 

 المشاركة اإليجابية في المكقؼ التعميمي.

عمميف بتنمية ميارات التذكؽ األدبي ؛ مما يحقؽ أىداؼ اىتماـ الم -4
 النصكص كالبالغة لمصؼ السادس االبتدائي.

تضميف منيج المغة العربية أنشطة قائمة عمى التخيؿ؛ مما يسيـ في  -3
احتفاظ التالميذ بالمعمكمات في الذاكرة طكيمة المدل، كاالستفادة بما 

 يتعممكنو في المكاقؼ الحياتية.

المعمـ بما يناسب متطمبات تطبيؽ االستراتيجيات الحديثة مثؿ: إعداد  -2
 إستراتيجية التفكير التخيمي.

 المقترحات: -ثانيًا

 ا لمدراسة الحالية يقترح إجراء دراسات أخرى؛ مثل:امتدادً 

إجراء دراسة مماثمة لتعرؼ فاعمية إستراتيجية التفكير التخيمي في تدريس  -2
 مكاد أخرل.

استراتيجيات أخرل لتنمية ميارات التذكؽ األدبي لدل تالميذ استخداـ  -4
 الصؼ السادس االبتدائي .

تصميـ برنامج قائـ عمى إستراتيجية التفكير التخيمي لتنمية ميارات األداء  -3
 المغكم لتالميذ المرحمة االبتدائية.
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 المراجع: 

قاىرة، ( المرجع في تدريس المغة العربية، ال4006إبراىيـ محمد عطا  ) .2
 .2مركز الكتاب لمنشر،ط

( أصكؿ النقد األدبي، القاىرة، مكتبة النيضة 2999أحمد الشايب) .4
 .20المصرية، ط

( فاعمية إستراتيجية التخيؿ المكجو في تدريس التاريخ 4026أركل السعيد) .3
لتنمية ميارات التفكير التاريخي كاالتجاه نحك المادة لدل تالميذ المرحمة 

 جامعة بنيا. -ماجستير غير منشكرة، كمية التربية اإلعدادية، رسالة 
( فاعمية استخداـ المدخؿ التفاعمي في تنمية الفيـ 4024أميمة بكر حسيف) .2

القرائي كالتذكؽ األدبي لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية، رسالة دكتكراه غير 
 منشكرة، كمية التربية، جامعة عيف شمس.

ف خالؿ التخيؿ، ترجمة:الخميمي ـ(التعمـ م2922بفرلي ككلييف جالييف) .6
 كآخركف، منشكات معيد التربية األكنركا / اليكنسكك، األردف.

( تنمية التذكؽ األدبي لدل تالميذ الصؼ 2992ثريا محجكب محمكد) .5
الثالث اإلعدادم كأثر ذلؾ عمى قدرتيـ عمى التغير الكتابي، رسالة 

 ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة حمكاف. 
 ( تعميـ التفكير، القاىرة، عالـ الكتب.4003سف حسيف زيتكف)ح .9
( تنمية التذكؽ األدبي لدل تالميذ الصؼ الخامس، 2993حسف شحاتة) .2

تنشئتو كرعايتو، مركز دراسات –المؤتمر السنكم الثالث لمطفؿ المصرم 
 عيف شمس، القاىرة.–الطفكلة 

كالتطبيؽ ، الدار (تعميـ المغة العربية بيف النظرية 4000حسف شحاتة )  .9
 .2المصرية المبنانية، القاىرة ، ط

( استراتيجيات التعميـ كالتعمـ الحديثة كصناعة العقؿ 4002حسف شحاتة) .20
 .2العربي، القاىرة، الدار المصرية المبنانية، ط



555 
 

( المدخؿ المغكل كاالتجاىات الحديثة 4005حسنى عبد البارل عصر ) .22
التعميمى،األسكندرية ، مركز األسكندرية لمكتاب ، لتدريس األدب فى النظاـ 

 .2ط
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 الجامعية.
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التدريس التفاعمي كالتعمـ النشط كأثرىا عمى تنمبة ميارات التذكؽ األدبي 
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 جامعة الزقازيؽ.
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 .69-23(،ص.ص.6)2االجتماعية،
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 .2تدريسيا، القاىرة، دار المعارؼ، ط
( تدريس فنكف المغة العربية، القاىرة، دار الفكر 4004عمي أحمد مدككر) .46

 العربي.
( التفكير الناقد كالقدرة المغكية رؤية جديدة 4026عمى كاظـ ياسيف المحنة) .45

 فى طرائؽ التدريس، عماف، دار الرضكاف.
( فعالية برنامج تدريبي لتنمية ميارات التفكير 4009عنكد محمد األمير) .49

التاريخى لدل طمبة المرحمة األساسية، دكتكراة غيرمنشكرة ، الجامعة 
 األردنية، عماف.

مفاىيـ كتطبيقات، عماف، دار الفكر  -(تعميـ التفكير4006فتحي جركاف) .42
 .4لمنشر كالتكزيع، ط

تكامؿ تعميـ المفاىيـ النحكية كالصرفية ( أثر 2996فكرم عبد القادر) .49
كالبالغية عمى تحصيؿ طالب المرحمة الثانكية األزىرية كتذكقيـ األدبي، 
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كاتجاىاتيـ نحك المغة العربية"، رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية، 
 جامعة األزىر.
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في العمـك في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي كالدافعية نحك التعمـ لدل 
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الطالب المعمميف بكمية التربية، مجمة كمية التربية، جامعة 
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